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Graafinen asettelu
Ville Varjoranta

Asuminen koulutusjaksolla
Kaikki siviilipalvelusvelvolliset asuvat Lapinjärvellä 2-8 hengen huoneissa. Huoneiden
oven voi lukita. Mikäli haluat lukita huoneessa olevan kaappisi lukkoon, muista tuoda
mukanasi riippulukko. Vuodevaatteet saat keskukselta, mutta kaikki muut varusteet
on tuotava itse. Täysi hiljaisuus asuintiloissa alkaa klo 23.00.
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Majoitustilojen käytävillä on yhteiset WC:t, pesuhuoneet ja suihkut. Naissiviilipalvelusvelvoisille on oma huone sekä lukittava WC ja suihku. Koulutusjaksolaisilla on myös
mahdollisuus päästä saunomaan suuressa puulämmitteisessä kivisaunassa viikottain.
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Klinikka

Förvaltning

Asuintiloissa on yhteisiä televisiohuoneita, ja palvelusvelvollisilla on käytettävissä oma
keittiö. Kaikki siviilipalvelusvelvolliset osallistuvat majoitus- ja yhteistilojen siivoamiseen viikoittain. Parvekkeilla tupakointi on paloturvallisuussyistä ehdottomasti
kielletty.
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Vapaa-aika koulutusjaksolla

Kuntosali

Konditionssal

Kokoontumispaikka
Samlingspunkt

Vanha
navetta

Konehalli

Yhteystiedot

Mitä mukaan?

Siviilipalveluskeskus
Latokartanontie 97
07180 Ingermaninkylä
(Uusimaa)

Pakolliset asiat
henkilöllisyystodistus (esim. passi)
kela-kortti
rokotustodistukset
muut lääkärintodistukset
saamasi matkaliput
riittävästi vaatteita
pyyhe
palvelukseenastumismääräys
matkaa varten

www.siviilipalveluskeskus.fi
vastaus.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Latokartanontie Sjökullanvägen

Juhanantie Juhansvägen

Puh. 0295 0295 00
(+358 50 3964642)

Yksityisalue
Privatområde

Lämpölaitos

Koulutusjaksolla on läsnäolovelvollisuus lukujärjestykseen merkityn ohjelman mukaisesti. Velvollinen voi viettää vapaa-aikaansa (lukujärjestyksen ulkopuoliset ajat ja
viikonloput) muualla kuin Siviilipalveluskeskuksella. Velvollinen voi yöpyä koulutusjakson aikana myös kotonaan. Mahdollisia päivittäisiä matkakuluja ei korvata.
Keskuksella on monenlaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Bändikämpällä on
valmiina perussoittimia, mutta myös omia soittimia voi tuoda mukana. Urheiluun
keskuksen pihapiiristä löytyy kuntosali. Keskuksella on mahdollisuus jalka-, sulka- tai
koripallon pelaamiseen.

Kovasti suositellut asiat
vesipullo
riippulukko oman kaappisi oveen
henkilökohtaisen hygienian varusteet
sisäkengät tai sukat
jotain tekemistä vapaa-ajallesi
Varustaudu niin, että pärjäät ainakin
viikon verran Lapinjärvellä.

Alueella on myös erillinen rakennus vapaa-ajan viettoon. Rakennuksen alakerrassa
on mahdollisuus pelaamiseen (ilmakiekko, biljardi, subsoccer, pöytäfutis ja pingis) ja
yläkerrassa sijaitsevat ns. hiljaiset huoneet, televisioaula ja playstation.

TERVETULOA
SIVIILIPALVELUKSEEN

Koko Siviilipalveluskeskuksen alue on päihteistä vapaata aluetta, eikä palvelusaikana saa olla päihteiden vaikutuksen alaisena.

Tärkeimmät tiedot koulutusjaksoasi varten.

Keskukseen EI SAA tuoda aseita, teräaseita, lemmikkieläimiä tai päihteitä. Tupakanpoltto on sallittu vain siihen erikseen osoitetuilla alueilla.

Jäikö vielä jotakin kysyttävää? —
Lisää tietoa löydät meidän nettisivuilta www.siviilipalveluskeskus.fi

Yleistä
siviilipalveluksesta
Palvelusaika on 347 päivää ja
muodostuu koulutusjaksosta ja
työpalvelusta. Työpalvelu suoritetaan
siviilipalveluskeskuksen hyväksymissä
siviilipalveluspaikoissa. Aikaisemmin
suoritetut päivät koulutusjaksolla,
työpalvelussa tai varusmiespuolella
luetaan hyväksi. Mikäli velvollinen
jättää saapumatta siviilipalvelukseen ilman laillista estettä, on
seurauksena etsintäkuulutus.
Siviilipalvelusvelvollisuus päättyy sen
vuoden lopussa, jonka aikana palvelusvelvollinen täyttää 30 vuotta.
Kertauskoulutusvelvollisuutta ei ole.
Siviilipalvelusvelvollinen saa siviilipalvelustodistuksen. Erilaiset asevelvollisten alennukset edellyttävät
todistuksen esittämistä. Siviilipalvelustodistusta tarvitaan mm. passiviranomaisia varten 30 ikävuoteen
asti. Takaisin aseelliseen palvelukseen voi siirtyä kerran, ei kuitenkaan
enää siviilipalveluksen alettua eikä
sen vuoden jälkeen, jona palvelusvelvollinen on täyttänyt 28 vuotta.

Omasivari
Siviilipalvelukseen liittyvien asioiden
hoito sujuu kätevimmin Omasivarin
(omasivari.mol.fi) kautta. Kun sinut
hyväksytään siviilipalvelusvelvolliseksi, tietosi siirretään siviilipalvelusrekisteriin ja näet tietosi heti myös
Omasivarista. Omasivarin yhteystiedot tulee tarkistaa ja tarvittaessa
päivittää ajan tasalle; puhelinnumerosi, sähköpostisi sekä osoitteesi.
Päivärahan maksua varten tulee
tilinumero olla tallennettuna Omasivariin ennen koulutusjakson alkua.
Omasivarin kautta voit hoitaa siviilipalvelukseen liittyviä asioitasi. Voit
muun muassa tehdä oman erätoiveen palveluksen alkamisajankohdasta tai vaikka anoa lomia. Löydät
Omasivarista myös koulutusjaksojen
alkamisajankohdat ja ajantasaisen
erätilanteen. Voit myös ylläpitää
perustietojasi ja tarkistaa palvelustilanteesi, kuten käytetyt lomat sekä
ennakoidun kotiuttamisajankohdan.
Omasivarin tiedot näkyvät sinulla
palvelusajan jälkeen.

Lykkäys ja
vapautus

Palveluspaikan
hankkiminen

Siviilipalvelukseen on astuttava
määräyksen mukaisena päivänä.
Lykkäys- tai vapautushakemuksen
vireilläolo ei ole pätevä syy jättää
saapumatta palvelukseen.

Palveluspaikkaa on hyvä etsiä jo
ennen kuin tulet koulutusjaksolle. Voit
hyödyntää siviilipalveluskeskuksen
kotisivuilla pikalinkkien alla olevaa
”Avoimet työpalvelupaikat”-hakukonetta tai tarkistaa onko sinua
kiinnostava paikka jo hyväksytty
palveluspaikaksi ”Kaikki palveluspaikat” kohdasta.

Lykkäystä ja vapautusta tulee hakea
hyvissä ajoin, mielellään noin neljä
viikkoa ennen palveluksen alkamista.
Lykkäystä voi hakea opintojen, taloudellisten syiden tai muiden perusteltujen syiden johdosta.
Lykkäystä terveydellisten syiden
johdosta haetaan vapautushakemuksella ja tällöin hakemuksen
liitteenä tulee olla lääkärin kirjoittama B-lausunto. Lausunto ei saa olla
kolmea kuukautta vanhempi.
Lykkäystä ja vapautusta voi hakea
edellä luetelluin perustein myös kesken palvelun.
Löydät kotisivuiltamme tarkemmat
ohjeet lykkäys- ja vapautushakemusten käsittelyyn jättämiseen.

Mikäli menet työpalveluhaastatteluun oman asuin- tai kotipaikkakuntasi ulkopuolelle julkisilla kulkuneuvoilla, säästä kuitit: saat matkakulut
takaisin koulutusjakson aikana.
Muista pyytää todistus haastattelusta. Siviilipalveluskeskus maksaa hakemusta vastaan yhden ennakkoon
tehdyn haastattelumatkan. Kun
sopiva paikka löytyy, sovitte työpalvelun suorittamisesta palveluspaikan kanssa täyttämällä sähköisesti
sitoumuksen.

Työpalvelun aikainen ylläpito
Siviilipalveluksen aikana maksetaan päivärahaa. Päiväraha nousee porrastetusti
palveluksen keston mukaan. Työpalvelun ajalta päivärahaa maksaa työpalveluspaikka. Palveluspaikka maksaa ateriakorvausta palveluspäiviltä ja niiltä viikonloppu- ja
lomapäiviltä, jotka velvollinen viettää hänelle osoitetussa majoituksessa.
Palveluspaikan kuuluu osoittaa velvolliselle majoitus työpalvelun ajaksi. Mikäli velvollinen ottaa majoituksen vastaan, maksaa palveluspaikka osoittamansa majoituksen
kustannukset. Palveluspaikka korvaa työmatkat ohjeiden mukaisesti. Velvollinen on
oikeutettu ilmaisiin viikonloppu- ja lomamatkoihin koti- ja asuinpaikkakunnan välille,
kun vapaa kestää yli 24 tuntia.
Työpalvelun aikana on oikeus palveluksen suorittamisen kannalta vaadittavaan
terveyden- ja sairaudenhoitoon. Hammashoidossa on pääpaino ehkäisevässä ja
säilyttävässä hoidossa. Terveydenhuolto on maksuton velvolliselle.

Siviilipalveluksen aikaiset tuet
Oman asunnon asumiskuluihin kannattaa hakea Kelan sotilasavustusta jo kuukautta
ennen koulutusjakson aloittamista. Sotilasavustus voi korvata vuokran/vastikkeen
sekä avustuskautena erääntyvät vesi- ja sähkölaskut. Mikäli olet perheellinen, perheenjäsenesi hakee tuen koko perheelle peruselämisen kuluja kattamaan.
Sotilasavustuksessa otetaan huomioon palveluksen aikaiset tulot sekä Kelan 3 kk

Jos olet hankkinut itsellesi palveluspaikan ennen koulutusjakson alkua,
voit saada kuntoisuuslomapäiviä
koulutusjakson aikana. Huomioithan,
että työpalvelua ei voi suorittaa
oman työnantajan palveluksessa,
eikä työpalvelu saa edistää opintojasi.

sääntö asumisen suhteen. Sinun on pitänyt asua kolme kuukautta itsenäisesti (poissa
vanhempien luota) ennen koulutusjakson alkua. Asunnosta toiseen voi tänä aikana
muuttaa. Jos Kela on maksanut yleistä asumistukea ennen palvelusta, jatkuu sen
maksu. Puuttuvat eurot tulevat sotilasavustuksesta.
Perustoimeentulotuki on harvinainen velvolliselle, mutta esim. työpalvelua varten
toiselta paikkakunnalta hankitun asunnon vuokravakuudet voi hakea ko. tuesta. Saat
paljon lisätietoa tukimuodoista nettisivuiltamme kohdasta Etuudet sekä keskuksen
kuraattorilta.

